
Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 

Informace a pokyny k zahájení vzdělávacích aktivit k organizaci vzdělávacích aktivit 

žáků 1. stupně ZŠ a přípravné třídy školního roku 2019/2020 

1. Organizace vzdělávacích aktivit 

• Škola vytvoří skupiny žáků v max. počtu 15 v jedné učebně na základě vyplnění elektronické 

přihlášky zákonným zástupcem (konečné rozdělení skupin a jejich rozvrh oznámíme nejpozději ve 

čtvrtek 21. 5. 2020 prostřednictvím Edupage). Skupiny po celou dobu vzdělávacích aktivit musí být 

neměnné. Každá skupina žáků bude mít vytvořený časový harmonogram vzdělávacích aktivit, tzn., 

nástup do školy, rozvrh aktivit, přestávky, přestávky na oběd, s cílem oddělení skupin žáků. 

Vzdělávací aktivity pro nově vytvořené skupiny žáků povedou ředitelem školy pověření pedagogové 

(učitelé, asistenti pedagoga nebo vychovatelé). 

• Jelikož nebudete moci jako zákonní zástupci vstupovat do budovy školy, bude důležité, abyste 

předávali a vyzvedávali děti včas (platí i pro děti, které budou navštěvovat aktivity samostatně). 

Stanovili jsme z organizačních a hygienických důvodů čas nástupu žáků do školy 7.30 – 8.00 hod (v 

5 min intervalech podle skupiny) a časy odchodu v intervalech 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 a 16.00 

hod (tento časový údaj si budete volit v elektronické přihlášce). Individuální nástupy a odchody 

nejsou přípustné. 

• Zákonný zástupce v případě zájmu vyplní elektronickou přihlášku nejpozději do neděle 17. 5. 2020 

do 20.00 hodin. Po tomto termínu již nelze žáka na vzdělávací aktivity přihlásit! 

• Odkaz na elektronickou přihlášku: dole pod textem. 

• Zákonný zástupce žáka se zaručuje, že se u jeho dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech 

neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění – viz Čestně prohlášení. Se zněním čestného 

prohlášení se zákonný zástupce žáka seznámí a potvrdí jej svým podpisem. Podepsaný formulář 

čestného prohlášení předává žák před zahájením vzdělávacích aktivit pověřenému pedagogickému 

pracovníkovi před vstupem do budovy školy. Bez podepsaného čestného prohlášení se nelze 

vzdělávacích aktivit účastnit. 

• Přihlášení žáků na vzdělávací aktivity není povinné. Pokud zákonný zástupce žáka přihlásí, účast na 

aktivitách je povinná. Nepřítomnost je nutné omluvit třídnímu učiteli do 3 pracovních dnů zprávou 

v Edupage. Absence na vzdělávacích aktivitách se nezapočítává do absence na vysvědčení. 

• Zahájení vzdělávacích aktivit:  25. 5. 2020 dle časového rozvrhu školy 

• Ukončení vzdělávacích aktivit: 30. 6. 2020, případně do odvolání ředitelem školy 

• Vzdělávací aktivity rozdělíme do 2 bloků: 

- Dopolední (cca 4 vyučovací hodiny) – během tohoto bloku budou vzdělávací aktivity 

zaměřeny na opakování, procvičování a upevňováním učiva z předmětů dle učebního plánu 

školního vzdělávacího programu pro daný ročník, tzn. M, Čj, Čjs, Aj a výchovné předměty. 

- Odpolední (dle potřeby rodičů, max. do 16.00 hod) – během tohoto bloku se zaměříme na 

zájmové aktivity obdobné zájmovému vzdělávání ve školní družině. 

• Mezi oběma bloky zajistíme pro děti obědovou přestávku ve školní jídelně. 

• Hodnocení žáků při vzdělávacích aktivitách budeme posuzovat ve stejném režimu jako online výuku, 

tedy bez klasifikačních stupňů a formou slovního hodnocení (dle vyhlášky „podpůrně“). 

• Vzdělávací aktivity jsou bezplatné. 

2. Ochrana zdraví během pobytu ve škole 

Škola se řídí metodickým pokynem MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do 

konce školního roku 2019/2020“. Odkaz na tento dokument najdete na webových stránkách školy 

www.zsjablunkov.cz.  

3. Provoz školy a hygienická opatření 

Provoz školy pro žáky účastnících se vzdělávacích aktivit je vymezen „Harmonogramem vzdělávacích 

aktivit …“. Hygienická opatření se budou řídit zásadami metodického pokynu MŠMT ČR „Ochrana 

zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Žáci účastnící se 

http://www.zsjablunkov.cz/
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vzdělávacích aktivit budou před zahájením poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví a hygienických 

pravidle během pobytu ve škole a mimo ni. 

4. Co musím splnit jako žák, abych se mohl zúčastnit vzdělávacích aktivit? 

• musím být zdravý a odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti podepsané rodičem před 

zahájením vzdělávacích aktivit, 

• docházet včas do školy dle harmonogramu mé skupiny ve škole, 

• ve venkovních prostorách (nádvoří, zahrada, školní hřiště, …) a ve společných prostorách školy 

(šatny, chodby, sociální zařízení, …) musím používat roušku, 

• ve společné třídě, když dodržuji odstup od další osoby min. 2 metry, po dohodě s pedagogem 

roušku mohu odložit do vlastního připraveného sáčku, 

• vždy mám u sebe náhradní roušku, potřebuji tedy na každý den vzdělávacích aktivit min. 2 čisté 

roušky a sáček k jejich odložení, 

• budu si mýt ruce mýdlem a vodou a použiju dezinfekční gel na ruce i na vyzvání pedagoga, 

• budu se pohybovat ve škole nebo ve školním areálu pouze ve vymezených prostorách pedagogem a 

budu dodržovat pravidla stanovená ve školním řádu, 

• nemohu se setkávat s žáky jiných skupin vzdělávacích aktivit v prostorách školy a školního areálu, 

• po skončení aktivit urychleně opouštím školu a školní areál pod vedením pedagoga, 

• v případě, že poruším výše uvedená pravidla, mohu být ze vzdělávacích aktivit vyloučen. 

5. Závěrečné doporučení 

V případě, že máte možnost ponechat dítě doma, doporučuji, abyste pokračovali v online výuce jako 

doposud. V dalších letech školní docházky vše společně zvládneme a děti si možná ani nevzpomenou 

na tuto složitou dobu. V opačném případě, samozřejmě, děti rádi ve škole uvítáme a uděláme 

maximum pro dodržení hygienických doporučení a bezpečnosti vašich dětí. 

 

PŘIHLÁSIT ŽÁKA NA VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

 

V Jablunkově 13. 5. 2020 

 

 

        Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy 
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